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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA

Rua Côneco Monte, 410,  - Bairro Quintas, CEP: CEP 59037-170, Natal-RN

Site - h�p://www.saude.gov.br

 

NOTA INFORMATIVA Nº 1/2020 - SESAP - LACEN - DAPA

 

Assunto: Aquisição de material de coleta de água para de consumo humano - Programa VIGIÁGUA

 

Vimos através desta informar que, a partir de Janeiro/2021, o LACEN/RN não disponibilizará mais material
para coleta de água para consumo humano para o Programa Vigiágua, ficando sob responsabilidade dos
municípios a aquisição deste material.

Informamos ainda que, para agilizar a aquisição do material de coleta, os municípios poderão participar, por
adesão, da Ata de Registro de Preço do LACEN/RN que será homologada nos próximos dias. Maiores
informações serão repassadas posteriormente.

No entanto, os municípios já podem iniciar seus processos de compra para aquisições futuras, uma vez que
os processos licitatórios são bastante morosos.

Dessa forma, segue abaixo as especificações dos sacos para coleta de água para consumo humano que devem
ser adquiridos pelos municípios.

1. Para análise microbiológica

Saco em polietileno transparente utilizado para coleta de amostra de água, aprovado pelo FDA, contendo
pastilha de tiossulfato de sódio (1x10mg). Com dimensões de 76 mm x 178 mm e volume útil até 150 mL
(com marcação em 100 mL). Produto estéril (Esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja
branca para escrita e fechamento de arame. Acompanhar Certificado de esterilidade. Prazo de validade 60
meses contados da data de fabricação. Produto similar a Marca LABPLAS ou de superior qualidade.
Apresentação: embalagem contendo 100 unidades. CATMAT: 456476

2. Para análise Físico-Química

Saco em polie�leno transparente u�lizado para coleta de amostra de água, aprovado pelo FDA. Não
contém �ossulfato  de sódio, recomendado para testes �sico-químicos em amostras de água. Com
dimensões de 140 mm x 229 mm e volume máximo até 720 mL e volume ú�l 550 mL. Produto estéril
(Esterilização por irradiação gama), descartável, com tarja branca para escrita e fechamento de arame.
Acompanhar Cer�ficado de esterilidade. Produto similar a Marca LABPLAS ou de superior qualidade.
Apresentação: embalagem contendo 500 unidades. CATMAT: 422290

 

Natal/RN, 30 de julho de 2020.
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Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por KLEYTON THIAGO COSTA DE CARVALHO, Farmacêu�co
Bioquímico, em 30/07/2020, às 12:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MAGALY CRISTINA BEZERRA CAMARA, Diretora Geral, em
31/07/2020, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por DERLEY GALVAO DE OLIVEIRA, Diretor Administra�vo, em
31/07/2020, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº
27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6368684 e
o código CRC 29CD6CBD.
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